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Zeer geachte Dames en Heren,
Onze vereniging uit al enige jaren haar zorgen over de substantiële onttrekkingen van
landbouwgrond voor de ontwikkeling van “nieuwe natuur”.
Het was immers zó dat naast de al omvangrijke plannen van de Rijksoverheid (o.m. de
E.H.S.) nog talrijke andere plannen ontstonden van andere initiatiefnemers, zoals lagere
overheden en particulieren.
Alleen al op grond van de onderscheiden rijksregelingen (waaronder het compensatie
beginsel, particulier natuurbeheer en de mogelijkheid om nieuwe landgoederen te stichten)
ontstond een open eind karakter. Dit bleek overduidelijk uit het feit dat de laatste Minister
van L.N.V. op Kamervragen om een volledige opsomming te geven van de
natuurontwikkelings-plannen liet weten hiertoe niet in staat te zijn. De opgaaf die ter tafel
kwam was dan ook notoir onvolledig.
Het huidige regeerakkoord met zijn ombuigingen en heroverwegingen was dan ook
hoog nodig. In de publiciteit is de nadruk gelegd op de bezuinigingsaspecten. Dit doet echter
onvoldoende recht aan het feit dat in dezelfde paragraaf van het akkoord (Economie), voor het
eerst sinds decennia, uitgebreid aandacht is geschonken aan de veelzijdige belangen van de
landbouw, zodat het luce clarius is dat de ombuigingen ook beogen het landbouwareaal
zoveel mogelijk in stand te houden.
Het zij ons vergund in dat licht te wijzen op het indringende interview “Ik verwacht
krapte, ook hier”met mevr. A. van Ardenne, vertegenwoordigster van Nederland bij de
F.A.O., in de NRC van 5 maart jl. Wellicht ten overvloede sluiten wij de tekst van dit
interview bij.
De F.A.O. zelf stelt in de “Declaration of the world summit on food security” dat het
essentieel is: “to enhance global governance” om de voedselzekerheid veilig te stellen.
In telegramstijl vindt u hierbij ook de beweegredenen van onze vereniging.
Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u deze missive, volgens de daartoe
openstaande wegen, ter hand zou willen stellen aan de leden der fracties.
Hoogachtend,

C.L. van Beijma thoe Kingma
Voorzitter

Aafke Brunt
Secretaris

* Onze vereniging vertegenwoordigt 28 plaatselijke organisaties en actiegroepen, met in het
totaal ca. 60.000 sympathisanten.

